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1 นางมลทิรา ลักษณะสิริศักดิ์ ผอ.กอก. 11 สผว.

2 น.ส.จิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผอ.กสอ. 11 สผว.

3 นางกนกกาญจน์ เกศะรักษ์ ผอ.กกส. 11 สผว.

4 นายชนะชัย ช่องสว่าง พนักงานบริหารอาวุโส 11 สผว.

5 นายธีระชัย เถ่ือนอ่ิม พนักงานบริหารอาวุโส 11 สผว.

6 นางจันทนา ตระการ พนักงานบริหารอาวุโส 11 สผว.

7 น.ส.ดวงรัตน์ เงาจินตรักษ์ ผอ.กตท. 11 สตส.

8 น.ส.สุมิตรา สุ่นศิริ หน.อาวุโส ตส.2 และ รก.ผอ.กตส. 10 สตส.

9 นางธิมาพร วังช่วย หน.อาวุโส ตร. และ รก.ผอ.กตบ. 10 สตส.

10 น.ส.ปาณิสรา คงกระพันธ์ ผอ.กบค. 11 สธด.

11 นายเอกชัย บุญมาลีตระกูล ผอ.กธบ. 11 สธด.

12 นางนวลศรี รักษ์มณี พนักงานบริหารอาวุโส 11 สธด.

13 นายประสิทธ์ิ เกลี้ยงเกิด วิศวกรอาวุโส 11 สธด.

14 นางสาวกันตา ชิวภักดี พนักงานบริหารอาวุโส 11 สธด.

15 นางกุลชุลี ณ ระนอง ผอ.กกผ. 11 ฝนย.

16 นางฉัฐยา เจริญพานิช ผอ.กปผ. 11 ฝนย.

17 น.ส.อัญชลี เจนพานิชทรัพย์ ผอ.กวค. 11 ฝพค.

18 น.ส.พรพิมล พุ่มพวง ผอ.กสล. 11 ฝพค.

19 นายวรานนท์ ดิลกคุณานันท์ พนักงานบริหารงานท่ัวไปอาวุโส และ รก.ผอ.กวพ. 10 ฝพค.

20 นายศิกานต์ ประถมบูรณ์ ผอ.กผส. 11 ฝทท.

21 น.ส.สิริพร ธนเฉิดสิริกุล ผอ.กรค. 11 ฝทท.

22 นายอานันท์ หวังกุหลํา ผอ.กปค. 11 ฝทท.

23 น.ส.นลินพร ไชยรัชต์ ผอ.กบช. และ รก.หน.บง. 11 ฝชง.

24 น.ส.ชัชสุดา อนนตพันธ์ ผอ.กตจ. 11 ฝชง.

25 น.ส.กิตติกา ตัณฑเกษม ผอ.กงภ. 11 ฝชง.

26 น.ส.นวลพรรณ สุกีธร ผอ.กงป. และ รก.หน.ขอ.8 11 ฝชง.

27 นางเกษกนก คุ้มพันธ์ุ ผอ.กงก. และ รก.หน.บก. 11 ฝชง.

28 นางพรพรรณ ศรมณี พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝชง.

29 นายณ พฤฒ โรจนไพฑูรย์ ผอ.กตล. และ รก.ผอ.ฝพธ. 11 ฝพธ.

30 นายวิภาช ดิลกวิลาศ ผอ.กบท. 11 ฝพธ.

31 นายวัชรพล คงสวัสดิ์ ผอ.กบส. 11 ฝพธ.
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32 นางอุไรวรรณ เตชะศิรินุกูล ผอ.กบอ. 11 ฝพธ.

33 น.ส.ศิริพร ก่ิงทอง หน.อาวุโส วธ. และ รก.ผอ.กวธ. 10 ฝพธ.

34 น.ส.พัชรัตนวดี ศศิสุวรรณ ผอ.กพพ. 11 ฝพพ.

35 นางพัชนี อัศวเหม ผอ.กคต. 11 ฝพพ.

36 นายศราวุฒิ เอกสุวรรณ ผอ.กสถ. 11 ฝวส.

37 นายวนัท สุจริตธรรมธร ผอ.กฟค. 11 ฝวส.

38 นายบารมินทร์ เจริญพานิช ผอ.กบก.2 11 ฝบก.1

39 น.ส.ปรียานุช ตันธนสาร ผอ.กผบ.1 11 ฝบก.1

40 นายกิตติ เอกวัลลภ ผอ.กบก.5 และ รก.ผอ.ฝบก.2 11 ฝบก.2

41 นายณัฐ นาคธรณินทร์ ผอ.กบก.6 11 ฝบก.2

42 นางอุทุมพร สมุทรนาค ผอ.กผบ.2 11 ฝบก.2

43 นายยุทธศักดิ์ ช่ืนใจ ผอ.กกฟ. 11 ฝรฟ.

44 นางระวีวรรณ พงศ์ศุภสมิทธ์ิ ผอ.กรฟ. 11 ฝรฟ.

45 นายณัฐภัทริ์ อุณหคงคา ผอ.กดร. 11 ฝปก.

46 นายสุพพัต พิพัฒนกุล ผอ.กบร. และ รก.ผอ.ฝปก. 11 ฝปก.

47 นายขจร วรศิลป์ชัย ผอ.กบย. 11 ฝปก.

48 ร.ต.อ.ศิรวัชร์ แก้วดุสิต ผอ.กรภ.2 11 ฝรภ.

49 จ.ส.ต.ไชยา พิลาวรรณ์ ผอ.กกภ.2 11 ฝรภ.

50 ร.ต.อ.กิตติ โหรชัยยะ ผอ.กรข. 11 ฝรภ.

51 ร.ต.อ.เจริญชัย สารพล ผอ.สภก. 11 ฝรภ.

52 นายโกญจนาท ญาณประสาท พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝรภ.

53 นายกิตติ เศรษฐสิงห์ หน.อาวุโส รภ.1-3 และ รก.ผอ.กรภ.1 10 ฝรภ.

54 นายมานพ ใจดี ผอ.กนก. 11 ฝกม.

55 นายสินาตย์ คุ้มพันธ์ุ ผอ.กสญ.1 11 ฝกม.

56 นางกัณจนา จันทรโชติ ผอ.กสญ.2 11 ฝกม.

57 นายณัฐพงศ์ สงฆ์ประชา ผอ.กคว. 11 ฝกม.

58 นายวิชัย ศักดิ์ศิรินุกูล พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝกม.

59 นางจิตติมา บํารุงเมือง ผอ.กผจ. 11 ฝกท.

60 นายสุรศักดิ์ มุ่งชมกลาง ผอ.กกท.1 11 ฝกท.

61 นายนพดล เท่ียงแท้ ผอ.กกท.2 11 ฝกท.

62 นายชัยยศ ณ นคร ผอ.กกท.3 11 ฝกท.
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63 นายศุภณัฏฐ์ ภัทร์ชูตินันทน์ ผอ.กสป. 11 ฝกท.

64 น.ส.กวิสรา ยาศิริ ผอ.กพท. 11 ฝจบ.

65 นายสิทธิพร ทรงเจริญ ผอ.กพค. 11 ฝจบ.

66 น.ส.ดารณี สนทนา ผอ.กสย. 11 ฝจบ.

67 นายชวลิต ศิริศักดิ์วัฒนา พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝจบ.

68 นายสุทัศน์ สิขเรศ ผอ.กทบ. 11 ฝทบ.

69 นางฐิตารีย์ ศรีอาวุธ ผอ.กสผ. 11 ฝทบ.

70 น.ส.สุพาณี สอนซื่อ ผอ.กพร. 11 ฝทบ.

71 นายกฤต สว่างฤทธ์ิ ผอ.สปอ. 11 สปอ.

72 นายบุรินทร์ ธนะสมบูรณ์ พนักงานบริหารอาวุโส และ รก.หน.มป. 11 สปอ.



หลักสูตร นักบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0 

หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาผู้บริหารในองค์กรต่างๆ ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ซึ่งถือเป็น

ตัวผลักดันยุทธศาสตร์ขององค์กรให้บรรลุผลที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ผู้บริหารต้อง
เตรียมตนเองให้พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยต้องมีสมรรถนะที่
เหมาะสมในการบริหารงานและทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่รัฐบาลกําหนด  

จากความสําคัญดังกล่าวจึงจําเป็นที่จะต้องพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร โดยมุ่งเน้น
ความสําคัญของนวัตกรรม การสร้างสรรค์ และการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารองค์กรทั้งในด้านความเป็นผู้นํา ความมีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งให้สอดคล้องตาม
แนวทางของ SEPA 
 
เป้าหมาย 

ผู้บริหารระดับกลางมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการคิด การสร้างสรรค์นวัตกรรมใน
ปฏิบัติงานที่จะทําให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการคิดเชิงนวัตกรรม 
 
วัตถุประสงค์  

- เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และการเตรียมความพร้อมตามนโยบาย Thailand 4.0 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับรู้และปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศสังคมโลก 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และเข้าใจเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ และพัฒนาทักษะด้าน
การบริหารงาน บริหารคน 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงประโยชน์ของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 
 
เนื้อหาหลักสตูร 

 ภาควิชาการ 
- หัวข้อ การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศสังคมโลก  3  ชั่วโมง 
- หัวข้อ ฟินเทคและเทคโนโลยีบล็อกเชน    3  ชั่วโมง 
- หัวข้อ การบริหารในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์    3  ชั่วโมง 
- หัวข้อ ก้าวสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย 4.0   3  ชั่วโมง 
- หัวข้อ การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่ความสําเร็จ   6 ชั่วโมง 



- หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับผู้บริหาร    3  ชั่วโมง 
- หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
 การทํางานและชีวิต       3 ชั่วโมง 
     รวม    24 ช่ัวโมง 

 ภาคศึกษาดูงาน 
- บรรยายให้ความรู้โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต (รถไฟฟ้ารางเบา จังหวัดภูเก็ต) 
-   การเสริมสร้างประสบการณ์ผู้บริหารเชิงประจักษ์ ณ จังหวัดภูเก็ต ดังนี้ 

- สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต ศึกษาดูงานด้านภาพรวมการดําเนิน
โครงการ Phuket Smart City ทดสอบใช้ Public Free Wi-fi บริเวณหาดป่าตอง และชมเทคโนโลยี
บริหารจัดการขยะบริเวณหาดป่าตอง 

- ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองภูเก็ต ศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่าเทียบเรือฉลอง และ
การลงทะเบียนระบบบริหารจัดการจุดตรวจเข้า – ออก และควบคุมเรือยอช์ต  

- โรงพยาบาลดีบุก ศึกษาดูงานด้าน Digital Hospital Smart Hospital และการใช้
ระบบเทคโนโลยีส่วนงาน IPD OPD ER ห้องยา 

- บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จํากัด ศึกษาดูงานด้านการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
ผลงานโครงการ และการให้บริการ 

 
วิทยากรในหลักสูตร 

- ดร.ไวฑูรย์  โภคาชัยพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลกิจการที่ดี การสร้างนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ กรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น 

- ศ.ดร.ก้องกิติ  พูสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารโครงการ การ
พัฒนาองค์กร และการพัฒนาภาวะผู้นํา, ที่ปรึกษา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด, อาจารย์ประจํา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- คุณอรรณพ  ดํารงพาณิชกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตัล ทริส คอร์ปอเรชั่น 

- คุณจิรายุส  ทรัพย์ศรีโสภา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน Financial Analysis 
and consultant CEO&Co-Founder ของ Coins.co.th 

- คุณภูวศิษฐ์  วีระปัญญาวัฒน์ วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการจัดการ Director The 
Life Coaching Academy ผู้บริหารโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ 
เอ็ม ซี ครีเอติเวชั่น จํากัด รักษาการรองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษา
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 

 



กลุ่มเป้าหมาย  
พนักงานระดับผู้อํานวยการกอง หรือเทียบเท่า (พนักงานระดับ 11) และรักษาการผู้อํานวยการกอง 
ยกเว้นผู้ที่กําลังจะเกษียณอายุปี 2561 
  

จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 จํานวน 72 คน  
 
วิธีการฝึกอบรม   
 การบรรยาย ตอบข้อซักถาม และการศึกษาดูงาน 
ระยะเวลาและสถานท่ี 

- ภาควิชาการ 
วันที่ 30 พฤษภาคม 6, 11 และ 13 มิถุนายน 2561  
ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 รฟม. 

 
- ภาคการศึกษาดูงาน  

 บรรยายให้ความรู้โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต (รถไฟฟ้ารางเบา จังหวัดภูเก็ต) 
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม รฟม.  

 กําหนดศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต จํานวน 2 รุ่น ดังนี้ 
- รุ่นที่ 1 วันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2561 จํานวน 38 คน  
- รุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 29 มิถุนายน 2561 จํานวน 38 คน  

หมายเหตุ : จํานวนผู้ร่วมเดินทางรวมผู้ประสานงานรุ่นละ 2 คน 
 

กําหนดการฝึกอบรม 
- ภาควิชาการ 

วันที ่30 พฤษภาคม 2561 
เวลา กําหนดการ 

09.00 น. – 09.05 น.  กล่าวเปิดการอบรม  
09.05 น. – 12.00 น.  หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศสังคมโลก 

โดย คุณอรรณพ  ดํารงพาณิชกิจ 
12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 16.00 น. หัวข้อ ฟินเทคและเทคโนโลยีบล็อกเชน 

โดย คุณจิรายุส  ทรัพย์ศรีโสภา 



 

 

วันที ่6 มิถุนายน 2561 
เวลา กําหนดการ 

09.00 – 12.00 น.  หัวข้อ การบริหารในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
โดย ดร.ไวฑูรย์  โภคาชัยพัฒน์ 

12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 16.00 น. หัวข้อ ก้าวสู่ยุคแห่งการเปลีย่นแปลง ประเทศไทย 4.0 
โดย ศ.ดร.ก้องกิติ  พูลสวัสด์ิ 

วันที ่11 มิถุนายน 2561 
เวลา กําหนดการ 

09.00 น. – 12.00 น.  หัวข้อ การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่ความสําเร็จ 
โดย คุณภูวศิษฐ์  วีระปัญญาวัฒน์ 

12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 16.00 น. หัวข้อ การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่ความสําเร็จ (ต่อ) 

วันที ่13 มิถุนายน 2561 
เวลา กําหนดการ 

09.00 – 12.00 น.  หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับผู้บริหาร 
โดย ม.ล.ภัทราภรณ์  ชยางกูร 

12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 16.00 น. หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีคลาวด์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและชีวิต  
โดย คุณสมชัย  ชัยสกุลสุรินทร์ 

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 
เวลา กําหนดการ 

14.00 น. – 16.00 น. บรรยายให้ความรู้โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต (รถไฟฟ้า 
รางเบา จังหวัดภูเก็ต) 
โดย นายกาจผจญ  อุดมธรรมภักดี ผอ.ฝพค. 

 

  



- ภาคการศึกษาดูงาน  
รุ่นที่ 1 วันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2561  
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 29 มิถุนายน 2561  

วันที่ 1 
เวลา กําหนดการ 

04.45 น. รถออกจากหน้าอาคาร 1 รฟม. 
05.15 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง 
06.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Airasia เที่ยวบิน FD 3001 ไปจังหวัดภูเก็ต 
08.20 น. เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต 
10.30 น.  ฟังการบรรยาย ภาพรวมการดําเนินโครงการ Phuket Smart City  

ณ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต 
12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านระย้า (อาหารพ้ืนเมือง) 
13.30 น.  ศึกษาดูงานทดสอบการใช้ Public Wi-Fi บริเวณหาดป่าตอง และชม

เทคโนโลยีบริหารจัดการขยะบริเวณหาดป่าตอง  
15.30 น.  เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า ป่าตอง หรือเทียบเท่า 

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารกันเอง @ Pier 

20.00 น. เข้าที่พัก โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า ป่าตอง หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 
เวลา กําหนดการ 

  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 น. ออกเดินทางไปยังท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง 
09.00 น. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่าเทียบเรือฉลอง และการลงทะเบียนระบบ

บริหารจัดการจุดตรวจเข้า – ออก และควบคุมเรือยอช์ต  
ณ ท่าเทียบเรอือ่าวฉลองภูเก็ต 

12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารกระชังบังหมุด (น่ังเรือขา้ม
ฝาก) 

14.30 น.  นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พระคู่บ้านคู่เมือง จ.ภูเก็ต 
17.00 น. แหลมพรหมเทพ 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารแหลมพรหมเทพซีฟู๊ด 

20.30 น. เข้าที่พัก โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า ป่าตอง หรือเทียบเท่า 

 



ภาคการศึกษาดูงาน (ต่อ) 

วันที่ 3 
เวลา กําหนดการ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00 น. ศึกษาดูงานด้าน Digital Hospital Smart Hospital และการใช้ระบบ

เทคโนโลยีส่วนงาน IPD OPD ER ห้องยา ณ โรงพยาบาลดีบุก ภูเก็ต 
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารตู้กับข้าว 
13.00 น.  เดินทางสู่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต (บ้านเรือนแบบชิโนโปตุเกส) 

นมัสการพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือพระใหญ ่
16.00 น. เดินทางกลับที่พัก โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า ป่าตอง หรือเทียบเท่า 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 

วันที่ 4 
เวลา กําหนดการ 

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
07.30 น. ออกเดินทางไปยังบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จํากัด 
09.00 น. ศึกษาดูงานด้านการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลงานโครงการ และการ

ให้บริการ ณ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จํากัด 
11.00 น.  สรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน (Knowledge Sharing) 
12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
14.15 น.  ชมและเลือกซือ้สินค้าขึ้นช่ือเมืองภูเก็ต 

15.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินภูเก็ต 

16.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Airasia เที่ยวบิน FD 3008 

18.20 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 
** หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
- ประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้าอบรม (Reaction Evaluation) โดยแบบสอบถาม เพื่อวัดระดับ

ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมทันทีหลังการอบรมหลักสูตรนั้นๆ  
- ประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) โดยแบบทดสอบ หลังการฝึกอบรม เพื่อวัดระดับ

ความรู้ของผู้เข้าอบรม 



 
เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
(ไม่ต่ํากว่า 17 ชั่วโมง) 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีผลการทดสอบความรู้ Post – test ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 
- สรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงาน (รายบุคคล) 

 
ตัวช้ีวัดการดําเนินงาน 
 ผลผลิต (Output) 

- ร้อยละ 70 ของผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การอบรม 
 ผลลัพธ์ (Outcome) 

- ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดความรู้ 
- ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักและเห็นความสําคัญของการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 

งบประมาณ  

(1) ค่าธรรมเนียมดําเนินการ  2,536,800  บาท  
ภาควิชาการ 256,800 บาท 
ภาคการศึกษาดูงาน 2,280,000 บาท 

(2) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม      112,000 บาท 
รวมค่าใช้จ่าย   2,648,800 บาท 
 

ผู้รับผิดชอบ 

 แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองพฒันาบุคลากรและระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคล โทร. 1224/1213 
 
ผู้ประสานงานหลักสูตร 
 นายรัชกร  ธรรมคารวตา พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 7 รักษาการหัวหน้าแผนกพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทร. 1224 
 


